Tribunalul Sibiu

Domnule Președinte,

Asociaţia Neuer Weg, cu sediul în Str Republicii nr 16, Făgăraş, jud.
Braşov, CUI 31493804, reprezentată de Johannes Klein în calitate de
preşedinte, email, hanshedrich@gmx.de tel. 0752-616128 fax 0268213695 număr de înscriere în registrul persoanelor juridice 11/A/2013, cont
bancar RO60RNCB0055137249280001, BCR Făgăra ș, prin av Cătălina
Rădulescu, CAI, Cal. Giulești nr 28, Bl. Z1, Ap. 65, sector 6, Bucure ști, în
temeiul art 22 din Lg.544/2001 privind liberul acces la infoma ții de interes
public,
prin prezenta chemăm în judecată Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,
cu sediul în Bd Victoriei nr 10, Sibiu, Jud Sibiu, Tel: +40-(269) 21.60.62
Fax: +40-(269)21.78.87,E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro,
web: http://www.ulbsibiu.ro, nu cunoaștem codul fiscal, contul bancar sau
alte date, pentru ca prin hotărârea ce o ve ți pronun ța să binevoi ți a
dispune:
1. Obligarea pârâtului la comunicarea informa țiilor solicitate
2. Obligarea pârâtului la plata de daune moratorii constând în dobânda
legală
MOTIVELE ACȚIUNII
În data de 11.11.2014 am solicitat pârâtei comunicarea următoarelor
informații de interes public:
“Teza de doctorat a dlui. Bernd Fabritius, avand titlul „Procedura de
solutionare a litigiilor administrative in dreptul european (Romania,
Germania, Franta, dreptul comunitar). Lucrare de drept comparat“, depusa
in anul 2003;
1.

2. Teza de doctorat sus mentionata in format electronic (de ex. Word, Open
office; avand extensii .doc; .odt sau altele);

3. Documentele din care rezulta faptul ca lucrarea a fost verificata in
privinta plagiatului si/sau a altor incalcari a principiilor de elaborare a
lucrarilor stiintifice cat si rezultatul acestor verificari;
4. Documentele din care rezulta faptul ca dl. Bernd Fabritius a desfasurat o
activitate didactica in cadrul Universitatii Lucian Blaga, cum ar fi
urmatoarele insa fara a se limita la acestea: contract de munca, fisa
postului, stat de plata, liste de prezenta a studentilor.”
În data de 14.11.2014 pârâta a refuzat comunicarea informa țiilor pe motiv
că acestea ar reprezenta date personale.
Considerăm că acest refuz este nelegal pentru următoarele motive:
Informațiile solicitate de noi nu reprezintă date personale în sensul
Lg.677/2001, fiind informații publice conform dispozi țiilor art. 2 din
Lg.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.
Mai mult decât atât, necomunicarea acestor informații tind să ascundă
săvârșirea unei abateri deosebit de grave săvâr șită de către dl Bernd
Fabritius, respectiv fapta de plagiat. Ca urmare, considerăm că este de
interes public ca informațiile solicitate de noi să fie făcute publice cât mai
urgent, având în vedere faptul că acesta este Pre ședintele Organiza ției
Sașilor Transilvăneni din Germania cu sediul la Munchen și din 2013 este
deputat în Bundestag.
În măsura în care informații privind domiciliul acestuia, codul numeric
personal sau alte asemenea date ar fi con ținute în informa țiile solicitate de
noi, atunci pârâta avea obligația să le înlăture și să ne comunice restul
informațiilor în baza cărora se poate concluziona cu privire la fapta de
plagiat pe care se presupune că a săvârșit-o un parlamentar al Germaniei,
reprezentant al unei organizații a sașilor transilvăneni.
Vă rugăm să aveți în vedere că săvârșirea unei fapte de plagiat poate
atrage în Germania înlăturarea acestei persone din pozi țiile publice pe care
le ocupă.

În concluzie, în temeiul art 2 coroborat cu art 13 din Lg.544/2001 privind
liberul acces la informații de interes public, vă rugăm să constata ți că
informațiile solicitate de noi sunt publice și să obliga ți pârâta să le
comunice de urgență sub sancțiunea de daune moratorii de la data
formulării acțiunii până la data comunicării efective a informa țiilor.
Probe: înscrisuri
În drept Lg.544/2001, art 1536 din Codul Civil

Reclamant,

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI SIBIU

